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Veli baskisina ragmen
maratonuna direnen

Sinav

okul
Hisar EgitimVakfi önceliklihedeflerininçocuklann içindeki hazirlikçalismalanbaslatti. Yani ögrenciyi

Okullan'mnkurucu temsil- potansiyeliaçiga çikarmakve gelistinnek yans ati gibikosturuyorlar.Egitimdençalinan
dsi HasanSubasiilebirlik- . oldugununsiksikaltiniçizdi. saatlerdedelilergibitestçözdürüyorlar.
teyiz.Subasi,halenKoç i) l!J,if;J.fJ Çocuklannkendineözgüyete- Subasi'na"Bunanasildirenebilclikleri"
HoldingYönetim Kurulu . ~ ,t7~'..\ 1/ il, nek ve ilgilerinyi1reklendirildi- sorusunu yönelttim. Veliadaylanna bu
üyesi.Ama zamaninin bü- ,~J.i,:JJ~"".;i) girii,bireyselfarkliliklanndes- konuda ayrintilibilgiverdiklerini,Ortaögretim
yük kisminiKemerköy'deki teklendigini,karakter gelisimin KurumlanSinaVl-QKSve Ögrenci Seçme
okuldageçiriyor.SuOOSI,' ön planda oldugunuarilatirken SinaVl-ÖSS konusunda veliyiegittiklerini,
Okul'un Genel MüdürüAyferYeniçag, ilginçömekler de verdi. Robert Kolej aslolaninegitiminkendisi,ögrenciyi layikiyla
KurumsalGelistinne Koordinatörü Feza felsefesiniburada da yürüttüklerinianlatti. egitmek oldugunu anlatti. Subasi
Güvenal, IlkögretimMüdürüIpek Ak'la Bilenlerbilir,son zamanlarda birçok okul, inanmadiklanseyiveli baskisiyla
10'uncu yilirudolduran okulugezdik.SuOOSI, pek hoslanmasa da, velibaskisiylasinavlara degistirmeyeceklerininaltinida özellikleçizdi.

Maalesef John Abbott'in konferansinda
hiçbir özelokul patronunu görernedim
Geçtigimizhafta Amerikan Robert Use- lanmizdaokuyacaksaniz.Ben size, salondaki dan dinleyip,soru sonnak çok önemliydi.

si'nde dünyaca taninan önemlibir egitimci konuklarabaktigimdaumdugumu bulamadigi- Salon küçük ve tercüme imkanlan yetersiz-
John Abbott bir konferans verdi. Abbott, 12 mi, konferansin hak ettigi ilgiyigöremedigirii di.
ülkeden 60'a yakin arastinnaci, düsünür, is söyleyeyim.Her daim çagi takip ettigirii,yeni- Ama, ne olursa olsun kaçinlmamasigere-
çevresi liderive politikayapiciylaberaber ög- liklereaçik oldugunu söyleyenokul patronla- ken bir toplantiydive maalesef birçok egitimci
renimin okuldisina yayilmasiiçin farklianla- nndan bir kisibile bu önemli toplantiya katil- iskalamisti.
yislanbiraraya getiren çalismalaryapiyor. mamisti. (Birtek kisigördüm o da Eyüboglu Gelecegin büyükleriniyetistirenegitim
"21'inci YüzyilÖgrenme Girisimi"Direktörü. EgitimKurumlanGenel Müdürü'ydü.)Bence, yöneticilerinin,hiç degilsekendi gelisimleri
Egitimve ögrenmeye iliskinyeni ve farkli00- kitaplan çok satan ve düsünceleriilebirçok ül- için bu tür toplantilara katilmayaözen göster-
kis açilan getiriyor.Haberin ayrintilanmsayfa- kede egitim adina ses getiren Abbott'u yakin- mesi gerektigiriidüsünüyorum.

Geçtigimiz hafta Uluslararasi Egitim
Danismanlan Dernegi Baskani Gülçin
Taskin ve Gökhan Islamoglu ziyaretime
geldi. 2001 yilinda kurulan dernegin 26
üyesi var. Dernegin amaci yurtdisina
egitim için gidenlerin kandinlmasini
önlemek.

Biliyorsunuz yurtdisi deneyimi olanlar,
isi azicik bilenler hemen büro açip,
basliyor yurtdisina ögrenci göndermeye.

Yani belli bir standardi ve tüketiciyi
koruma sekli yok bu isin. Daha önemlisi,
bu kuruluslan denetleyen bir kurum da
yok. Ticaret Odasi'na basvurusunu
yapip, sirket kuran herkes yurtdisina
ögrenci gönderebiliyor.

Yurtdisina yabanci dil ögrenmek ve
üniversite egitimi içiri giden ögrenciler
bu nedenle bazen kötü sürprizlerle
karsilasabiliyor. Tabii yurtdisindaki
okullar da zaman zaman ögrenciyi
suiistimal edebiliyor.

Iste bu nedenle 26 kurulus biraraya
gelerek bir demek çatisi altinda
birlesmis.

Demek, kimin yetkin oldugunu
belirlemek için üyelik sistemi getirmis.

Hedef, tüketiciyi biliriçlendirmek.
Dil kursuna, üniversiteye, liseye,

sertifika programlarina, yaz ve çalisma
kamplanna, staja, Au-Pair'lige
gideceklerin mutlaka demekten bilgi
almasini öneririm.

Sahte TOEFL sertifikasi bile veren
sirketlerin bulundugu memleketimizde
dikkatli olmakta yarar var derim ben.


